
SFX  - ותשובות שאלות 

 SFX   (Find Text   ? )– זה מה

SFX חברת י"ע שניתן שרות הינו Ex Libris אותו הביבליוגרפי הפריט האם לבדוק ומאפשר למשתמש 

 בדפוס או/ו מלא בטקסט קיים, סקולר בגוגל או א"בדעת, אלף בקטלוג, המידע במאגרי מצא הוא

 והיכן. 

 ( ? Find Text) SFX ה יופיע היכן

 .  הרשומה בתחתית החיפוש תוצאות במסך, הספרייה של המידע במאגרי 

 

,       החיפוש תוצאות במסך( נוספים מידע ומקורות מאמרים, ספרים לחיפוש מערכת)  א"בדעת 

 .נוספות אפשרויות על או נוספים קישורים, אלקטרונית גישה על לוחצים כאשר

 

 

 

 



 

  הרשומה של המלאים בפרטים אלף בקטלוג 

 

 

 סקולר בגוגל 

 

 SFX ה מסך יתקבל, TAU Find Text  על בלחיצה

 

 



 

  .  Google Scholar ב הגדרות לקבוע יש, TAU Find Text לקבלת :לב שימו*** 

    

  Setting על ללחוץ יש החיפוש במסך. 1

 

    

 
 

 Library links על ללחוץ יש, Scholar Settings ה במסך.  2 

 

 Find Library על וללחוץ המבוקשת האוניברסיטה שם את להקליד יש, שהתקבל במסך. 3

 

 Save על וללחוץ ההגדרות את לשמור יש לסיום. 4

 

 

 

 

 

 



 ? הפריט למציאת הקיימות האפשרויות הן מה

 

 . המבוקש לפריט הנגישות אפשרויות את יציג SFX ה מסך

 .הרשומה של המלא לטקסט הקישור יופיע, מלא לטקסט גישה ויש במידה

 -ל קישורים ובו הנוספות האפשרויות תפריט יופיע, מלא טקסט לקבל ניתן ולא במידה

 (האוניברסיטה בספריות נמצא והפריט במידה) אביב תל אוניברסיטת של הספריות קטלוג 

 ULI :ארצי מאוחד קטלוג 

 ULS :העת לכתבי מאוחד קטלוג  

 

 
 

 

 

 נפוצות שאלות

, מופיע לא הקישור אך, האלקטרונית בגרסה העת לכתב מנויה אביב תל שאוניברסיטת  לי ידוע

 ?מדועSFX (Find Text ,) -ה במסך

 .  מלא בטקסט קיים הוא אם רק למאמר קישור ייתן SFX ה

 המאמר של חוברת/כרך/השנה אבל, מסוימות בשנים אלקטרונית סהרבג קיים העת שכתב יתכן

 . הקישור יופיע ולא ולכן  מלא בטקסט אינם הספציפי

 

 ? למאמר ישירות ולא העת לכתב מגיעים, המלא לטקסט הקישור על כשמקליקים מדוע

 הכרכים לרשימת או העת כתב של הבית לעמוד רק אלא, למאמר ישירות לקשר ניתן לא לעיתים

 חוברת/כרך/השנה את לבחור יש, הספציפי למאמר להגיע כדי זה במקרה. העת כתב של  והשנים

 .  המתאימים

 

 Find -ה כפתור על לחיצה אך, המידע במאגרי בחיפוש ספר של ביבליוגרפית רשומה מצאתי

Text  אלקטרונית בגרסה או בדפוס בספרייה קיים הספר אם הראתה לא. 

 .ישראלי מאוחד קטלוג  ULI ב או א"בדעת הספר את לחפש מומלץ, כזה במקרה

 

 הקישור על כשלוחצים אך, ספר/מאמר של מלא לטקסט גישה להיות כשאמורה עושים מה

 ?  אותו מקבלים לא המלא לטקסט המביא

 לאחד או המלא לטקסט המביאים נוספים קישורים SFX ה בתפריט  יש אם לבדוק כדאי, זה במקרה

 (. נוספות אפשרויות דרך) מהקטלוגים

http://primoprd.tau.ac.il:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TAU
http://aleph3.libnet.ac.il:8080/vufind/?mylang=he


 

 ? מלא טקסט למציאת  אחת מאפשרות יותר יש מדוע

 . הספרייה מנויה עליהם שונים במאגרים נמצא, אלקטרוני ספר או אלקטרוני עת כתב לעיתים

 

 ?  (  Find Text) SFX ה בשירות להשתמש יכול מי

 מחשב מכל ( וסטודנטים מנהלי, אקדמי סגל חברי)  אביב תל אוניברסיטת קהיליית 

  .בקמפוס

   צורך יש, לקמפוס מחוץ במחשבים אלקטרוני חומר למציאת SFX ה בכפתור כשמשתמשים      

 . מרחוק הגישה את לסדר      

 ה בשירותי להשתמש יכולים: אורחים SFX הנמצאים ממחשבים, אלקטרוני חומר למציאת  

 . בלבד הקמפוס ברחבי

 

 אפשרויות הן מה. אלקטרונים ספרים/  עת כתבי לחיפוש קישור יש, א"דעת החיפוש במערכת

 ? החיפוש

 

 

 

 

 

 : לפי עת מכתבי  ומאמרים אלקטרוני עת כתב חיפוש

            שיש והשנים זמינים הם בהם המאגרים, אלקטרונים עת כתבי של בית-אלף רשימת :Title/כותר. 1

 .מלא בטקסט

 (. נושאים ותתי נושאים) קטגוריות  לפי אלקטרונים עת כתבי חיפוש :Category/קטגוריה. 2

 .וקטגוריה ספק, ISSN, כותר לפי עת כתב Locate/איתור .3

 .נוספות ואופציות מחבר, שנה, כרך, עת כתב שם לפי מאמר חיפוש: Citation Linker/מאמר מצא .4

 

 :לפי אלקטרוני ספר חיפוש

 .וספקים מחבר, ISBN, כותר

 כתבי  - אלקטרוניים משאבים  - הספרייה של הבית אתר: דרך גם לחיפוש להגיע ניתן: לב שימו

 List of E-Journals via SFX - אלקטרוניים עת

http://www.cenlib.tau.ac.il/heb/info/remoteAccess.shtml

